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   Μαδρίτη, 20 Απριλίου 2018 

                                                                                 

  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Επιμελητήριο Μαδρίτης, Μαδρίτη, 17.04.2018  

 

Επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Λατινική Αμερική, δημοσιονομικές 

πολυπλοκότητες και ιδιαιτερότητες του ανθρώπινου δυναμικού των χωρών της. 

 

 Η σύμβουλος διεθνοποίησης εταιρειών του επιμελητηρίου Μαδρίτης, κα Ana 

Belén Martínez, αναφέρθηκε στις δυσκολίες επέκτασης των ισπανικών εταιρειών 

στη Λατινική Αμερική και επισήμανε ταυτόχρονα τις μεγάλες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες που υφίστανται εκεί. Με ένα μείγμα αναδυόμενων χωρών και 

αναπτυσσόμενων οικονομιών, πολιτικής πολυμορφίας και ακραίων αντιθέσεων 

στα εμπορικά έθιμα, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως ένα ομοιογενές σύνολο. Λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών, της πολυπλοκότητας και της νομοθεσίας κάθε χώρας, είναι 

απαραίτητο να υπάρξει σαφής κατανόηση των τοπικών κανόνων και 

κανονισμών, καθώς και των εσωτερικών πολιτικών ανθρώπινων πόρων και 

μισθοδοσίας. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από ένα πολύπλοκο σύστημα 

όσον αφορά τον τομέα των λογιστικών και φορολογικών ζητημάτων. Υπάρχουν 

απαιτήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις εταιρείες κατά την 

εγκατάστασή τους στις συγκεκριμένες χώρες όπως και οι κίνδυνοι που 

συνδέονται με τη μη συμμόρφωσή τους. 

 

 Ο εμπορικός διευθυντής στην ισπανική περιφέρεια του ομίλου TMF Group, κ. 

Isidro Helder, ξεκίνησε την ομιλία του με σύντομη αναφορά στον όμιλο που 

αντιπροσωπεύει. Ο Όμιλος TMF είναι μια πολυεθνική εταιρεία παροχής 

επαγγελματικών υπηρεσιών που εδρεύει στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Η 

ανεξάρτητη ομάδα της πολυεθνικής εταιρείας παρέχει υπηρεσίες λογιστικής, 

φορολογίας, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας σε επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε διεθνή κλίμακα. Ο όμιλος TMF δραστηριοποιείται 

στους συγκεκριμένους τομείς εδώ και 30 χρόνια. Με 125 γραφεία σε 83 

δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο, απασχολώντας περίπου 7.000 άτομα, παρέχει 

υπηρεσίες συμμόρφωσης και διοικητικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 

15.000 πελάτες. 
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 Ο διευθυντής του TMF Group για την Λατινική Αμερική, κ. Raimundo Diaz, 

συγκεκριμενοποίησε τις χώρες που διαθέτουν μειονεκτικά και περίπλοκα 

συστήματα για επενδύσεις και τις χώρες που είναι λιγότερο περίπλοκες σε 

συστημικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια λογιστική και 

φορολογική πολυπλοκότητα και μέσα από τις συνεχείς μελέτες των 

εξειδικευμένων ερευνητών του ομίλου που έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε 94 

δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο σχετικά με το δημοσιονομικό σύστημα, διακρίνουν 

τις χώρες που διαθέτουν σύνθετους ή λιγότερο σύνθετους τρόπους οικονομικής 

συμμόρφωσης σχετικά με τη λογιστική και την φορολογία, ως εξής: 

 

 Οι δέκα πιο σύνθετες δικαιοδοσίες 

1. Κίνα  

2. Βραζιλία  

3. Τουρκία  

4. Ιταλία  

5. Αργεντινή  

6. Γαλλία  

7. Βολιβία  

8. Κολομβία  

9. Μέξικο  

10. Ρωσία 

 

 Οι εννέα λιγότερο σύνθετες δικαιοδοσίες 

1. Νήσοι Κέιμαν  

2. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι  

3. Τζέρσεϊ 

4. Χονγκ Κονγκ 

5. Κουρακάο  

6. Αφγανιστάν  

7. Γουιάνα  

8. Νορβηγία  

9. Σιγκαπούρη  

 

 Συγκεκριμένα, η Νότια Αφρική και η Γερμανία είναι περισσότερο 

περίπλοκες όσον αφορά την ολοκλήρωση μίας επενδυτικής κίνησης κατά 

80% ενώ οι Νήσοι Κέιμαν και το Αφγανιστάν διαθέτουν εύκολη 

προσβασιμότητα κατά την ολοκλήρωση των εργασιών.  
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 Όσον αφορά τους φόρους, η Βενεζουέλα διαθέτει πιο σύνθετο 

φορολογικό σύστημα σε ποσοστό δυσκολίας ύψους 71% ενώ οι Νήσοι 

Κέιμαν θεωρούνται ένας από τους καλύτερους προορισμούς επενδυτικών 

κινήσεων, καθώς το μηδενικό ποσοστό δυσκολίας που διαθέτει, δίνει το 

πράσινο φως σε πολλές επιχειρήσεις.  

 

 Ο όμιλος TMF διαθέτει τοπικές ομάδες, οι οποίες εντόπισαν τις τρεις  

μεγαλύτερες λογιστικές και φορολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

εταιρείες κατά την έναρξη εργασιών σε μία νέα αγορά. 

 

 Κίνδυνοι μη συμμόρφωσης με τους τοπικούς κανονισμούς  

 Φορολογική συμμόρφωση  

 Πολύπλοκη Λογιστική  

 

 Ο δείκτης οικονομικής πολυπλοκότητας το 2018 ανέδειξε τα δέκα πιο περίπλοκα 

συστήματα στις παρακάτω χώρες της Αμερικής:  

1. Βραζιλία  

2. Αργεντινή  

3. Βολιβία  

4. Κολομβία  

5. Μεξικό  

6. Βενεζουέλα  

7. Γουατεμάλα  

8. Εκουαδόρ  

9. Ουρουγουάη  

10. Ελ Σαλβαδόρ 

 

 Οι πέντε λιγότερο περίπλοκες χώρες σχετικά με την οικονομική συμμόρφωση 

είναι οι κάτωθι:  

1. Νήσοι Κέιμαν  

2. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι  

3. Κουρακάο  

4. Γουιάνα  

5. Ηνωμένες Πολιτείες  

 

 Η Βραζιλία με ποσοστό 73% σε επίπεδο δυσκολίας ολοκλήρωσης των εργασιών 

έρχεται πρώτη στον κατάλογο με τα πιο πολύπλοκα οικονομικά συστήματα ενώ 

στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται οι Νήσοι Κέιμαν με 22%. 
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 Σχετικά με το φορολογικό σύστημα, η Βενεζουέλα παρουσιάζει περίπλοκο 

σύστημα για τη φορολογική νομοθεσία των εταιρειών ενώ οι Νήσοι Κέιμαν με 

μηδενικό ποσοστό φέρουν το πλεονέκτημα ενός εύκολου και προσβάσιμου 

φορολογικού συστήματος.  

 

 Ακολούθησαν οι ομιλητές της πολυεθνικής εταιρίας Raet, ο διευθυντής 

ανθρώπινου δυναμικού για την Λατινική Αμερική, κ. Fernando Serrano και ο  

εκπρόσωπος του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού στην Ισπανία, κ. Cary Mandez, 

οι οποίοι ανέπτυξαν το ανθρωποκεντρικό πρότυπο λειτουργίας της εταιρείας, η 

οποία επικεντρώνεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Σύμφωνα με τους ανωτέρω: 

 

 Τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την επέκταση ή τη δημιουργία μίας 

εταιρείας στις χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι η πολιτική και η οικονομική 

αστάθεια, οι «μαύροι μισθοί», η φορολογική και εργατική νομοθεσία καθώς και οι 

έντονες μεταβολές τους που δημιουργούν έναν κύκλο εμποδίων, τόσο σε 

επίπεδο γραφειοκρατίας αλλά και σε πρακτικό. Συχνοί κίνδυνοι είναι οι διακοπές 

εργασίας λόγω απεργιών ή λόγω ανωτέρας βίας, οι οποίοι ενίοτε οδηγούν σε 

αναποτελεσματικότητα και μη παραγωγικότητα της εκάστοτε επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης.  

 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

 


